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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Росица Антонова – зам.-кмет „Икономическо развитие” – за кмет, 

съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020г. 

 

ОТНОСНО: Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински 

колектив на община Шумен” 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНЧЕВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

  Със свое решение № 266 по протокол №12 от 29.09.2016г. Общински съвет – 

Шумен прие статут за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на 

община Шумен”. 

 Съгласно утвърдените Правила, Комисията по номинациите с председател – 

заместник-кмета по „Социална политика и здравеопазване” проведе заседание на 

18.09.2020г. и представи входираното от Асоциацията на общопрактикуващите лекари в 

област Шумен предложение за награждаване с отличието „Заслужил лекар (медицински 

колектив) на община Шумен” за 2020 година. Номиниран е  колектива на инфекциозно 

отделение при „МБАЛ - Шумен” АД  с ръководител д-р Албена Костова. Мотивите са 

следните: безпрецедентното себеотдаване при диагностика, лечение, проследяване и 

обгрижване, денонощния ангажимент към болните с Корона болест, високия 

професионализъм, смелост и себеотрицание, в изпълнението на 100% на медицинската грижа 

към болния пациент, пренебрегвайки огромната опасност за собственото си здраве.  



С тези свои действия и достойното си поведение те доринасят за повишаване авторитета на 

лекарската професия и са заслужили уважението на обществото и своите колеги.  

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Утвърждава носителя на отличието „Заслужил медицински колектив на 

община Шумен” за 2020г. – колектива на инфекциозно отделение при „МБАЛ 

- Шумен” АД  с ръководител д-р Албена Костова. 

2. Отличието включва статуетка с лика на светеца Св. Иван Рилски и диплом. 

Вписва се в почетната книга на община Шумен. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам.-кмет „Икономическо развитие” 

за кмет /съгл. Заповед № РД-25-2087 от 14.10.2020/ 

 

Съгласувал: 

д-р С. Маркова 

зам.-кмет „Социална политика и здравеопазване” 

 

Изготвил: 

Ц. Стоянова,  

мл. експерт СП 

 



 


